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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 22-11-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De gemeentesecretaris heeft via de mail om een afspraak met het college van Het 

Hogeland verzocht. De verkeerssituatie en -plannen voor Lauwersoog moeten wat ons 

betreft besproken worden. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0097. kappen berk, Martjeland 14 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Jaarrekening 2021 en subsidie 2023 bibliotheek 

Advies: 

 

1. De jaarrekening en het inhoudelijk verslag 2021 voor kennisgeving aan te 

nemen en deze ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. De door de gemeente Schiermonnikoog aan stichting Bibliotheken Noord 

Fryslân verleende subsidie voor 2021 definitief vast te stellen op € 79.188,-, 

het positieve resultaat van € 10.840,- over 2021 terug te vorderen en dit 

voordeel van € 10.840,- mee te nemen in de jaarbegroting 2023; 

3. De subsidie 2023 te bevoorschotten op € 94.628,- en te dekken uit de post 

6.510.10.6 Bibliotheek; 

4. Bibliotheek Noord Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te 

stellen. 
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Besluit: 

Aanvullend: 

Besluitpunt 2: Jaarbegroting 2023 moet zijn: jaarrekening 2022. 

Overigens conform advies. 
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Aanwijzing toezichthouders FUMO 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van dit advies en het 'Besluit aanwijzing toezichthouders 

FUMO 2014'; 

• Te besluiten de aanwijzing van toezichthouders van de FUMO te actualiseren 

naar de huidige wet- en regelgeving en daarvoor het 'Besluit aanwijzing 

toezichthouders FUMO 2022' vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

MB-all start binnenkort met de controles, hoewel ook zij problemen hebben om 

voldoende personeel te vinden. 
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Deelname Meld Misdaad Anoniem 

Advies: 

Het aangaan van een samenwerkingsverband met Meld Misdaad Anoniem. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De indruk bestaat dat het anoniem melden van misstanden zeker in onze kleine 

gemeenschap, kan helpen om de meldingsbereidheid te bevorderen. 
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Gunning constructeur nieuwbouw LOC 

Advies: 

 

1. De aanbesteding van de constructeur nieuwbouw LOC te gunnen aan Alferink 

van Schieveen te Zwolle voor een bedrag van € 29.040 (€ 24.000 exclusief 

BTW). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Er moet specialistische inhuur plaatsvinden ivm de technische installaties. 
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Gunning geotechnisch grondonderzoek nieuwbouw LOC 

Advies: 

 



 

Pagina 3 
 

1. De opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch grondonderzoek te 

verstrekken aan Wiertsema & Partners te Tolbert voor een bedrag van € 

4.192,65 (€ 3.465 exclusief BTW). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Grondonderzoek is noodzakelijk. Specialistische inhuur is hiervoor nodig. 
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Overname bevoegd gezag basisschool Yn de mande 

Advies: 

 

1. Niet akkoord te gaan met opheffing van SWS Yn de mande; 

2. Vanuit de garantiefunctie van openbaar onderwijs overgaan tot de terugneming 

van de school aan de gemeente Schiermonnikoog; 

3. De gemeenteraad om instemming vragen middels bijgevoegd raadsvoorstel en 

-besluit. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

In het raadsvoorstel wat meer aandacht schenken aan de voorgeschiedenis. De 

raadsleden en in het verlengde daarvan de bevolking moet goed mee genomen 

worden in de overwegingen om tot deze keuze te komen. Bij de raad leeft bovendien 

de vraag of zij voldoende geëquipeerd is in de nieuwe rol die van haar wordt verwacht 

in het toezicht. Dit is een secundair toezicht, maar het is juist daarom wel belangrijk om 

dit goed aan te geven. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Bezoek aan tijdelijke Tweede kamer, voorafgaand aan de lezing over de WOO. De 

lezing ging erg goed. 

- Intocht Sinterklaas was erg goed. Waardering voor de nieuwe goedheiligman. 

- Meet me at the Lighthouse; openingsbijeenkomst bijgewoond. Dit was de eerste keer 

dat dit literatuurfestival georganiseerd is. De kosten en baten moeten wel nog met 

elkaar in evenwicht komen. Het college hoopt dat het een vervolg gaat krijgen. 

- Er is veel informeel overleg geweest over het voorstel m.b.t. het vuurwerk. Er komt 

uiteindelijk toch één voorstel. Er is een kaart gemaakt, van gebieden waar vuurwerk is 

toegelaten, met daar binnen de mogelijkheid voor straten om een vuurwerkvrije straat 

aan te vragen. Een en ander komt vanavond in de gemeenteraad. 

Wethouder Hagen: 

- Bijeenkomst Toekomstbeeld van Friesland, tezamen met wethouder Zonneveld en 

ambtelijke medewerker. Was een goede bijeenkomst. Voor de Waddeneilanden was er 

niet veel nieuws onder de zon, maar was wel goed om er te zijn. 

Wethouder Zonneveld: 
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- Training crisisbeheersing gevolgd, tezamen met wethouder Hagen. Was een erg 

nuttige bijeenkomst. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

 

Besluit: 

•  

 

 


